
Návod na použitie, záručné vyhlásenie a servis 

Beurer PO 40  
   

Vážený zákazník, 

aby Vám Váš elektrospotrebič slúžil čo najlepšie, pozorne si pred jeho prvým uvedením do prevádzky 

prečítajte celý návod na použitie. Tento elektrospotrebič bol riadne preskúšaný. Predávajúci vám poskytuje 

záručnú dobu v trvaní 2rokov od dátumu jeho zakúpenia. V tejto dobe odstránime bezplatne všetky závady 

a nedostatky, ktoré podstatneobmedzujú jeho funkciu a ktoré preukázateľne vznikli vadov materiálu alebo 

nedostatkom pri výrobe. Závady odstránime podľa nášho uváženia opravou alebo výmenou vadnej časti 

prístroja. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nedodržaním návodu na použitie, nesprávnym 

zapojením, neprimeraným zaobchádzaním, normálnym opotrebovaním a na nedostatky, ktoré sú pre vlastnú 

funkciu prístroja nepodstatné a vznikli napríklad na krehkých dieloch elektrospotrebiča, napr. ľahko 

rozbitné diely zo skla, umelých hmôt a žiarovky. Záruka stráca platnosť zásahom do prístroja inou osobou, 

ako osobou nami poverenou servisom.. Ak sa vyskytne na Vašom prístroji závada, zašlite alebo odovzdajte 

elektrospotrebič v balení s kompletným príslušenstvom s uvedením Vašej adresy a tel. čísla a popisom 

závady na adresu servisu. 

Návod na použitie, záručné vyhlásenie a servis 

Oprava v záručnej dobe Vám bude vykonaná bezplatne iba vtedy, ak priložíte k spotrebiču doklad 

o zakúpení prístroja (pokladničný blok, faktúra) a to záručné vyhlásenie, kde sú servisné poznámky. 

Nárok na záruku zaniká, ak je porucha spôsobená: 

- mechanickým poškodením (vrátane poškodenia v priebehu prepravy), 

- nešetrným a nesprávnym používaním v nesúlade s návodom,nepozornosťou, znečistením a zanedbanou 

údržbou, 

- vonkajšou udalosťou (prepätie v sieti, živelná pohroma a pod.), 

- pripojením výrobku na iné sieťové napätie, aké je preň určené, 

- pri nepredložení originálneho dokladu o zakúpení. 

Nárok zaniká takisto v prípade, keď ktokoľvek vykonal modifikácie alebo adaptácie na rozšírenie funkcií 

výrobku oproti zakúpenému vyhotoveniu alebo kvôli možnosti jeho prevádzkovania v inej krajine, ako pre 

ktorú bol navrhnutý. Nárok nebude uznaný na časti, podliehajúce bežnému opotrebeniu, ktoré je v priebehu 

prevádzky nutné meniť kvôli správnej funkcii výrobku (napr. filtre, sáčky, gumové tesnenia, odvápňovacie 

tyčinky, batérie, žiarovky, obaly a pod.) 

Servisné záznamy: 

 

 

 

 

 

 

 
 
Dodávateľ výrobku pre Slovensko                         , spol. s r. o. 
Centrum 1746/265, 017 01 Pov.Bystrica,  tel.:042/4330791, 0918341576, fax:042/4260610 

              

           Organizácia poverená servisom výrobkov: 
Brel, spol. s r.o., Centrum 1746/265, 017 01  Považská Bystrica 

Tel.: 042/4330791, mobil: 0918341576, servis@brel.sk, www.brel.sk 
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http://www.brel.sk/
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Pulzný oximeter PO 40 
Návod na použitie 

 
 
 
 

Vážená zákazníčka, vážený zákazník, 

Sme radi, že ste sa rozhodli pre výrobok z nášho sortimentu. Naša značka je zárukou 
vysoko kvalitných a dôkladne testovaných výrobkov z oblasti tepla, jemnej terapie, 
merania hmotnosti, krvného tlaku, masáže, beauty, úpravy vzduchu a starostlivosti 
o deti. Prečítajte si, prosím, pozorne návod na použite, odložte si ho pre prípad 
potreby, poskytnite ho aj ďalším užívateľom a dodržiavajte pokyny.  

Váš Beurer-tím 

 
 
 

1. Obsah balenia 
1x pulzný oximeter PO 40  
2x batérie 1,5 V AAA 
1x pútko na zavesenie 
1x taštička na opasok 
1x tento Návod na použitie 
 
 
 
 

 
 

 
2. Odporúčané používanie 
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Pulzný oximeter Beurer PO 40 používajte výlučne na meranie arteriálnej saturácie 
hemoglobínu kyslíkom (SpO2), frekvecie srdca (PRbpm) a indexu modulácie pulzu 
(PMI) u ľudí. Pulzný oximeter je určený na používanie v súkromnej sfére (doma) aj na 
používanie v zdravotníckych zariadeniach alebo nemocniciach.  
 
3. Zoznámenie so zariadením 
Pulzný oximeter PO 40 slúži na neinvazívne meranie arteriálnej saturácie kyslíkom 
(SpO2), frekvecie srdca (PRbpm) a indexu modulácie pulzu (PMI). Saturácia kyslíkom 
udáva, koľko percent hemoglobínu v arteriálnej krvi je nasýtené kyslíkkom. Je preto 
významným parametrom pri posudzovaní dychovej funkcie. Pulzný oximeter používa 
na meranie dva svetelné lúče rôznej vlnovej dĺžky, ktoré vo vnútri oximetra dopadajú 
na zabudované čidlo. Príčinou nízkej hodnoty saturácie sú prevažne ochorenia 
(ochorenia dýchacích ciest, astma, srdcová insuficiencia atď.). U ľudí s nízkou 
hodnotou saturácie sa často objavujú nasledovné symptómy: dýchavičnosť, zvýšená 
frekvencia srdca, pokles výkonnosti, nervozita a návaly potenia. Chronické a známe 
zníženie saturácie treba sledovať pulzným oximetrom pod lekárskym dohľadom. 
Akútne zníženie saturácie so sprievodnýmy symptómami alebo bez nich, treba 
okamžite konzultovať s lekárom, môže ísť o život ohrozujúci stav. Pulzný oximeter je 
preto vhodný predovšetkým pre rizikových pacientov a osoby s ochoreniami srdca, 
astmatikov ale aj pre športovcov a zdravé osoby, ktoré sa pohybujú vo veľkej 
nadmorskej výške (napr. horolezci, lyžiari a športoví letci). 
 
Osobitosti pulzného oximetra: 

 jednoduchá obsluha a transport (ideálny na cesty) 

 kompaktné rozmery a nízka hmotnosť 

 dvojfarebný OLED-displej, ukazovateľ saturácie kyslíkom (SpO2), frekvencie pulzu 
(PRbpm) a indexu modulácie pulzu (PMI) 

 nastaviteľný jas displeja (1 až 10) 

 7 formátov zobrazenia / signalizácie slabých batérií / automatické vypnutie po 8 
sekundách, keď neprijíma signál 

 
4. Vysvetlenie symbolov 
V návode na použitie, na obale a na typovom štítku výrobku nájdete nasledovné 
symboly: 
 
 

 

 

VAROVANIE 
Upozornenie na nebezpe-
čenstvo poranenia alebo 
ohrozenia zdravia 

 

 

 
Výrobca 
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POZOR 

Upozornenie na možnosť 
poškodenia prístroja / 
príslušenstva 

 

 

 
Typ BF 

 
Upozornenie 
na dôležitú informáciu 

 

Batérie s obsahom škod-
livých látok neodhadzovať 
do domového odpadu 

 

 

 
Prečítajte si návod na 
použitie 

 
Označenie CE potvrdzuje 
konformitu so základným 
požiadavkami smernice 
93/42/EHS o medicínskych 
produktoch  

 

 

Arteriálne nasýtenie hemo-
globínu kyslíkom 
(v percentách)  

 
 
Dátum výroby 

 Frekvencia pulzu 
(údery pulzu za minútu) 

 

 
Vypnutie alarmu 

 

Povolená teplota a vlhkosť 
vzduchu pri skladovaní 

 

 

Chránený pred cudzími 
telesami ≥ 12,5 mm a pred 
šikmo kvapkajúcou vodou 

 

Povolená teplota a vlhkosť 
vzduchu pri prevádzke 

 

Likvidácia v súlade so 
Smernicou ES o likvidácii 
použitých elektrických 
a elektronických prístrojov – 
WEEE (Waste Electrical and 
Electronic Equipment) 

 
Sériové číslo   

 
5. Varovania a bezpečnostné upozornenia 
Nedodržanie nasledovných pokynov môže spôsobiť zranenie osôb alebo vecné škody. 
Návod na použitie si odložte a sprístupnite ho aj ďalším užívateľom. Keď prístroj 
poskytujete inej osobe, priložte aj návod na použitie. 

 VAROVANIE 
 Skontrolujte, či je obsah balenia kompletný. 

 Pulzný oximeter pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený a batérie sú 
dostatočne nabité. Ak máte pochybnosti, nepoužívajte ho a obráťte sa na 
zákaznícky servis Beurer alebo autorizovaného opravára. 
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 Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré výrobca neodporúča resp. ako príslušenstvo 
neponúka. 

 Prístroj neodvárajte ani neopravujte, nebolo by možné zaručiť ďalšie riadne 
fungovanie. Nedodržanie tohto pokynu znamená stratu platnosti záruky. Ak je 
potrebná oprava, obráťte sa na zákaznícky servis Beurer alebo autorizovaného 
opravára. 

 
Pulzný oximeter NEPOUŽÍVAJTE: 
- ak ste alergický na výrobky z gumy, 
- ak sú prístroj alebo čidlo mokré, 
- u malých detí alebo dojčiat, 
- počas MRT alebo CT vyšetrenia, 
- počas transportu pacienta mimo zdravotníckeho zariadenia, 
- počas merania tlaku na ruke, na ktorej je manžeta tlakomeru, 
- na prstoch, keď na nich máte nalakované nechty, nečistoty alebo náplasť, 
- na veľmi hrubých prstoch, na ktoré prístroj bez násilia nemožno nasadiť (špička 

prstu: šírka ca. ˃ 20 mm, hrúbka ca. ˃ 15 mm), 
- na prstoch s anatomickými zmenami, opuchmi, jazvami alebo popáleninami, 
- na veľmi tenkých prstoch, napr. u malých detí (šírka ca. ˃ 10 mm, hrúbka ca. ˃ 5 

mm), 
- u pacientov, ktorí sú na mieste použitia nepokojní (napr. majú tras), 
- v blízkosti horľavých alebo výbušných zmesí. 
 

 U osôb s poruchami prekrvenia môže dlhšie používanie pulzného oximetra 
spôsobiť bolesti. Pulzný oximeter preto nepoužívajte na jednom prste dlhšie ako 
30 minút. Len tak môžete dosiahnuť správne nastavenie senzoru a nepoškodiť 
pokožku.  

 Pulzný oximeter ukazuje vždy momentálnu nameranú hodnotu, ale nemôže sa 
používať na nepretržité sledovanie.  

 Pulzný oximeter nie je vybavený funkciou alarmu a preto nie je vhodný na 
vyhodnocovanie medicínskych výsledkov. 

 Na základe výsledkov merania si nestanovujte diagnózu ani spôsob liečenia sami 
bez konzultácie s ošetrujúcim lekárom. Predovšetkým svojvoľne nevysadzujte 
lieky a nemeňte druh a dávku predpísaných liekov. 

 Počas merania nepozerajte priamo do vnútra prístroja. Červené svetlo 
a neviditeľné infračervené svetlo pulzného oximetra poškodzuje zrak. 

 Osoby s obmedzenými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi 
schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalosti (vrátane detí) smú 
tento prístroj používať iba pod dozorom alebo v prípade, že boli poučené 
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o bezpečnom  používaní prístroja a rizikách, ktoré z neho vyplývajú. Na deti 
treba dohliadnuť, aby sa s prístrojom nehrali. 

 Ukazovateľ pulzných vĺn ani stĺpec pulzu neumožňujú posúdenie sily pulzu 
a prekrvenia na mieste merania, ale slúžia výlučne na zobrazenie aktuálnych 
optických variácií signálu na mieste merania, neumožňujú však presnú 
diagnostiku pulzu. 

 
 

Nedodržanie nasledovných pokynov môže viesť k chybnému meraniu alebo 
zlyhaniu merania. 
 Na prste, na ktorom meranie robíte, nesmiete mať lak na nechty, umelý necht 

ani inú kozmetiku. 

 Na prste, na ktorom meranie robíte, musí byť necht taký krátky, aby bruško 
prstu zakrývalo prvky senzoru v prístroji. 

 Počas merania sa nehýbte, ruky, prsty aj telo musia byť počas merania v kľude. 

 U osôb, ktoré trpia poruchami srdcového rytmu, môžu byť namerané hodnoty 
saturácie (SpO2) a frekvencie srdca (PRbpm) skreslené alebo meranie nemožné. 

 Používanie elektrických chirurgických prístrojov alebo defibrilátorov môže 
ovplyvniť fungovanie pulzného oximetra. 

 V prípade otravy kysličníkom uhoľnatým ukazuje pulzný oximeter príliš vysoké 
hodnoty. 

 Aby výsledky merania neboli skreslené, nemali by sa v bezprostrednej blízkosti 
pulzného oximetra nachádzať silné zdroje svetla (napr. žiarivka alebo priame 
slnečné žiarenie). 

 U osôb, ktoré majú nízky tlak, žltačku, užívajú lieky na cievy alebo nízky tlak, 
môžu byť výsledky merania chybné alebo skreslené. 

 U pacientov, ktorým boli v minulosti podávané klinické farbivá a u pacientov 
s abnormálnymi množstvom hemoglobínu treba počítať so skreslenými 
výsledkami. Platí to predovšetkým u otráv oxidom uhoľnatým 
a methemoglobínom, ktoré vznikajú napr. podaním lokálneho anestetika alebo 
v prípade nedostatku methemoglobínovej reduktázy. 

 U pacientov s arteriálnym katétrom, nízkym krvným tlakom, značným zúžením 
ciev, málokrvnosťou alebo podchladením môže dôjsť k zlyhaniu merania. 

 Chráňte pulzný oximeter pred prachom, otrasmi, vlhkosťou, extrémnymi 
teplotami a výbušnými látkami.  
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6. Popis prístroja 
 
Prístroj 

 
Funkčné tlačidlo 

 
 
 
 

Otvor na prst  Pútko 
 

 
Displej 
1. Saturácia kyslíkom 

(hodnota v percentách) 
2. Frekvencia pulzu 

(počet úderov pulzu za minútu) 
3. Stĺpec pulzu 
4. Index modulácie pulzu 

(hodnota v percentách) 
5. Pulzná vlna 

(pletyzmografická vlna) 
 
Displej – formát ukazovateľov (7 rôznych) 

 

 
 

7. Uvedenie do prevádzky 
7.1 Vloženie batérií 
1. Vysuňte kryt priečinku na batérie.  
 
 
 
2. Vložte dve batérie (súčasť balenia) – viď obr.  
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3. Opäť zatvorte kryt priečinku na batérie.  
 
 
7.2 Upevnenie pútka na zavesenie 
Jednoduchý transport pulzného oximetra (napr. pri cestovaní) umožní pútko na 
zavesenie Upevnite ho podľa nákresu:  
 
 
 

 
8. Obsluha 
1. Vsuňte prst do otvoru na pulznom oximetri – viď. obr. 

Pokojne ho tam podržte.  
 
2. Stlačte funkčné tlačidlo. Pulzný oximeter začne meranie. 

Počas merania sa nehýbte.  
 
3. Na obrazovke sa o niekoľko sekúnd objavia namerané 

hodnoty.  
 
Upozornenie 

 Keď sa na displeji objaví symbol ?, znamená to, že meraný signál je nestabilný. 
Zobrazené namerané hodnoty sú neplatné. 

 Keď z pulzného oximetra prst vytiahnete, cca. po 8 sekundách sa automaticky 
vypne. 

 Keď chcete nastaviť formát zobrazenia na displeji, stlačte počas prevádzky 
krátko funkčné tlačidlo. 

 Keď chcete nastaviť jas displeja, podržte počas prevádzky funkčné tlačidlo dlhšie 
stlačené. 

 
9. Vyhodnotenie výsledkov merania 

 
VAROVANIE 

Nasledujúca tabuľka na vyhodnotenie výsledkov merania NEPLATÍ pre osoby 
s určitými ochoreniami (napr. astma, srdcová insuficiencia, ochorenia dýchacích ciest) 
a pri pobyte v nadmorskej výške nad 1500 m. Ak trpíte niektorým ochorením, 
požiadajte o vyhodnotenie výsledkov merania svojho lekára. 
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Výsledok merania SpO2 

(saturácia kyslíkom) v % 
Zaradenie 

Potrebné opatrenia 

99 - 94 normálna hodnota 

94 - 90 nižšia hodnota: 
odporúčame navštíviť lekára 

˂ 90 kritická hodnota: 
neodkladne navštívte lekára 

 
Pokles saturácie kyslíkom v závislosti od nadmorskej výšky 

 
Upozornenie 

Nasledujúca tabuľka informuje o účinkoch rôznej nadmorskej výšky na hodnoty 
saturácie kyslíkom a jej dôsledky na ľudský organizmus. Nasledujúca tabuľka NEPLATÍ 
pre osoby s určitými ochoreniami (napr. astma, srdcová insuficiencia, ochorenia 
dýchacích ciest). U osôb s určitými ochoreniami sa môžu symptómy ochorenia (napr. 
hypoxia) objaviť už pri nižšej nadmorskej výške. 

Nadmorská výška Obvyklé hodnoty SpO2 
(saturácia kyslíkom) v % 

Dôsledky 
pre ľudský organizmus 

1500 – 2500 m ˃ 90 výšková choroba sa 
(zvyčajne) neobjavuje 

2500 – 3500 m ̴ 90 výšková choroba, 
odporúča sa aklimatizácia 

3500 – 5800 m ˂ 90 veľmi často sa objavuje 
výšková choroba, aklima-
tizácia je nevyhnutná 

5800 – 7500 m ˂ 80 ťažká hypoxia, možný iba 
krátkodobý pobyt 

7500 – 8850 n ˂ 70 okamžité akútne 
ohrozenie života 

Zdroj: Hackett PH, Roach RC: High-Altitude Medicine. V Auerbach PS (es): Wilderness 
Medicine, 3rd edition; Mosby, St.Louis, MO 1995; 1-37. 

 
Vyhodnotenie indexu modulácie pulzu 
Index modulácie pulzu (PMI) býva v rozsahu od 0,3% do 20%. Jeho hodnota závisí od 
pacienta, miesta merania a telesného stavu. Veľmi nízka hodnota PMI môže ovplyvniť 
meranie. 
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10. Čistenie / údržba 
 
POZOR: 

U pulzného oximetra nepoužívajte sterilizáciu vysokým tlakom ani etylénoxidom! Nie 
je vhodný na sterilizáciu. 
Pulzný oximeter neponárajte do vody, mohla by vniknúť dovnútra a poškodiť ho. 

 Po každom použití vyčistite kryt a pogumovanú vnútornú časť pulzného 
oximetra utierkou navlhčenou liehom. 

 Keď sa na displeji pulzného oximetra objaví upozornenie, že batérie sú slabé, 
vymeňte ich. 

 Keď pulzný oximeter viac ako mesiac nepoužívate, vyberte batérie, aby 
nevytiekli. 

 
11. Uskladnenie 

 
POZOR: 

Pulzný oximeter skladujte na suchom mieste (relatívna vlhkosť vzduchu ≤ 93%). Príliš 
vysoká vlhkosť vzduchu môže ovplyvniť jeho životnosť alebo ho poškodiť. Teplota 
v miestnosti, kde pulzný oximeter skladujete musí byť v rozsahu od -20oC do 55 oC. 
 
12. Likvidácia 
Výrobok likvidujte v súlade so Smernicou ES o likvidácii použitých elektrických 
a elektronických prístrojov – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Ak 
máte otázky ohľadne likvidácie, obráťte sa na príslušné komunálne orgány. 
Staré, vybité batérie treba vhodiť do špeciálne označenej zbernej nádoby, odovzdať 
na príslušnom zbernom mieste alebo u predajcu elektrospotrebičov, táto 
povinnosť vyplýva zo zákona. 
Upozornenie: na batériách s obsahom škodlivých látok na snachádzajú 
nasledovné označenia: Pb = batérie s obsahom olova, Cd = batérie 
s obsahom kadmia, Hg = batérie s obsahom ortute. 
 
13. Riešenie problémov 

Problém Možná príčina Riešenie 

Na displeji sa objaví 
„Finger out“ 

Prst nie je v pulznom 
oximetri správne vložený  

Vložte prst znova 

Namerané hodnoty sa 
nezobrazujú správne 

Nameraná hodnota SpO2 
je príliš nízka (˂ 70%) 

Zopakujte meranie. Ak sa 
problém zopakuje viac krát 
a prístroj je v poriadku, 
obráťte sa bezpodmienečne 
na lekára 
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 V blízkosti je silný zdroj 
svetla (napr. žiarivka alebo 
priame slnečné žiarenie) 

Umiestnite pulzný oximeter 
mimo dosahu silných 
zdrojov svetla 

Pulzný oximeter 
signalizuje prerušenie 
alebo skoky merania 

Nedostatočné prekrvenie 
v prste 

Prečítajte si upozornenia 
v kapitole 5 

Prst je príliš veľký alebo 
príliš malý 

Špička prsta musí mať 
nasledovné rozmery: 
šírka 10-20 mm 
hrúbka 5-15 mm 

Pohybujete prstom, rukou 
alebo telom 

Prst, ruka aj telo musia byť 
počas merania v pokoji 

Poruchy srdcového rytmu Navštívte lekára 

Pulzný oximeter nejde 
zapnúť 

Vybité batérie Vymeňte batérie 

Batérie nie sú správne 
vložené 

Vložte batérie znova 

Pulzný oximeter je 
pokazený 

Kontaktujte opravára alebo 
zákaznícky servis 

Kontrolky náhle zhasli Pulzný oximeter sa po 8 
sekundách automaticky 
vypne, keď neprijíma 
signál 

Znova zapnúť tlačidlom 
ZAP/VYP 

Vybité batérie Vymeňte batérie 

Na displeji sa objaví 
„Error 3“ 

LED červeného svetla je 
pokazená 

Kontaktujte opravára alebo 
zákaznícky servis 

Na displeji sa objaví 
„Error 4“ 

LED infračerveného svetla 
je pokazená 

Kontaktujte opravára alebo 
zákaznícky servis 

Na displeji sa objaví 
„Error 6“ 

Displej je pokazený Kontaktujte opravára alebo 
zákaznícky servis 

Na displeji sa objaví 
„Error 7“ 

LED sú pokazené Kontaktujte opravára alebo 
zákaznícky servis 

 
14. Technické údaje 
 

Model č. PO 40 

Spôsob merania Neinvazívne meranie arteriálnej saturácie hemoglobínu 
kyslíkom, frekvencie pulzu a indexu modulácie pulzu na prste 

Rozsah merania SpO2 (saturácia kyslíkom): 70-100% 
pulz: 30-250 úderov/min. 
PMI: 0,3 – 20% 
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Presnosť SpO2 (saturácia kyslíkom): 70-100%, ± 2% 
pulz: 30-250 úderov/min., ± 2 údery/minúta 
PMI: 0,3% – 1% = ± 0,2 digits; ˃ 1,1% = ± 20% 

Rozmery d 58,4 mm x š 33,5 mm x v 37 mm 

Hmotnosť cca. 57 g (vrátane batérií) 

Senzory na 
meranie SpO2 

červené svetlo (vlnová dĺžka 660 nm) 
infračervené svetlo (vlnová dĺžka 905 nm) 
kremíková prijímacia dióda 

Povolené 
prevádzkové 
podmienky 

+ 5oC až +40 oC 
15-93% relatívna vlhkosť vzduchu 
86-106 kPa tlak okolitého vzduchu 

Povolené 
podmienky pre 
skladovanie 

-20oC až +55 oC 
15-93% relatívna vlhkosť vzduchu 
86-106 kPa tlak okolitého vzduchu 

Napájanie 2x 1,5V AAA batérie 

Životnosť batérií 2 AAA batérie umožňuje prevádzku po dobu cca. 2 rokov 
pri 1 meraní denne (po 80 sekúnd) 

Klasifikácia IP22, typ BF 
 
Zmeny technických údajov bez upozornenia z dôvodu aktualizácie vyhradené. 
 

 Tento prístroj zodpovedá európskej norme EN60601-1-2 a podlieha osobitným 
bezpečnostným opatreniam elektromagnetickej zlučiteľnosti. Nezabudnite, 
prosím, že prenosné a mobilné HF-komunikačné zariadenia môžu tento prístroj 
ovplyvniť. Podrobnejšie informácie si môžete vyžiadať od zákazníckeho servisu 
alebo prečítať na konci návodu na použitie. 

 Tento prístroj spĺňa požiadavky európskej Smernice pre zdravotnícke pomôcky 
93/42/ES, Zákona o zdravotníckych pomôckach a normy DIN EN ISO 60601-2-61 
(Zdravotnícke elektrické prístroje – Osobitné požiadavky na základnú 
bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti pulzných oximetrov pre 
použitie v zdravotníctve). 


